


C O N T E N T

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมการแสดงออกและความสามารถของนักเรียน

เจ้าของ : โรงเรียนเทวรักษ์  เลขที่ 224  หมู่ 2 ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190

โทรศัพท์. 037-276921, 062-4785551   โทรสาร. 037-277005

E-mail. thewarakinfo@gmail.com    http://www.thewarak.ac.th

ที่ปรึกษา :  บาทหลวงปรีชา สวัสดี / บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา / ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม

บรรณาธิการ : ม.เอกลักษณ์ พินิจพรประภา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ครูสุวิมล ความเพียร / ครูกฤติยา วงษ์ภักดี / ม.กรทักษ์ อินอุ่นโชติ 

เรียบเรียง / พิสูจน์อักษร : ครูสายใจ พุทธไทย

ฝ่ายภาพและศิลป์ : ม.เอกลักษณ์ พินิจพรประภา / ครูพรทิพย์์ เสียงเจริญ

จัดพิมพ์ : หจก.เจตนารมณ์ภัณฑ์ 269 หมู่ 4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190

โทรศัพท์. 037-276710   โทรสาร. 037-276711

E-mail. : cheprintnew@gmail.com, cheprint@yahoo.com

วารสารโรงเรียนเทวรักษ์
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The holy guardian angels
อารักขเทวดา
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บาทหลวงปรีชา สวัสดี
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 “การศึกษาสำาหรับศตวรรษที่ 21” คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ มีความ 
เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ และระบบการศึกษาจำาเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาควรจะ 
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต

 การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำาให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่ระบบการศึกษาต้องปรับตัว เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง โรงเรียนจึงจัดให้มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายอาท ิ
On-line , On – Demand , On – Hand เป็นการเลือกการเรียนตามความถนัดและเหมาะสมของสภาพครอบครัวของนักเรียน 
แต่ยังคงมุ่งให้นักเรียนค้นพบตนเอง เรียนรู้ตามความถนัด มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 เม่ือพ่อเข้ารับหน้าท่ีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทวรักษ์ นโยบายการบริหารท่ีชัดเจนคือพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
ให้มีความเป็นเลิศ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางมีความคิดกล้าแสดงออกและเป็นผู้นำา ส่งเสริมคุณธรรรมตามอัตลักษณ์ 5 ด้านของโรงเรียน 
คือ ความรัก ความเมตตา การรับใช้(มีจิตสาธารณะ) ความซื่อสัตย์ และความพอเพียงเพื่อเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ตลอดจน 
จัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มีการประเมินผลติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 

 มีการส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเข้าสู่ระบบการสอน บุคลากรครูมีการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง ส่งเสริม 
ให้ได้เข้ารับการอบรมและมีผลงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ มีการผสมผสานหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถเรียนรู้ 

ปฎิบัติได้อย่างจริงจัง ประยุกต์เหตุและผลนำาไปใช้ในชีวิต 
 ด้านอาคารสถานที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งโรงเรียน มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ 

ปลอดภัย มีการขยายพ้ืนท่ีของโรงเรียนด้วยการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมรองรับการพัฒนาในอนาคต
 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เปิดโอกาสและรับฟังทุกข้อเสนอแนะ เน้นการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านทางครูประจำาชั้น หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้โดยตรงกับ

โรงเรียน 
 ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านไปแล้วนั้น โรงเรียนได้ดำาเนินงานตามนโยบายและได้รับ 

ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านในชุมชน พ่อขอ 
ถือโอกาสนี้ขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเช่นนี้ต่อไป

    และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยังคงยึดมั่นพันธกิจการจัดการศึกษา 
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากโรคซึ่งโรงเรียนได้ทุ่มสรรพกำาลัง 
ในการดูแลนักเรียนทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เน้นการดูแล 

และจัดการสุขภาพและสุขลักษณะทุกด้านภายในโรงเรียนตาม 
มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ 
จัดซ้ือกล้องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิความผิดปกติของร่างกาย 
จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลอย่างท่ัวถึง เน้นมาตรการเว้นระยะห่าง 
ท้ังภายในห้องเรียนและทุกพ้ืนท่ีในโรงเรียน

  ขอท่านอารักขเทวดาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอำานวยพร 
คุ้มครองดูแลผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้มีความสุข แบ่งปัน 

ความรักซึ่งกันและกันเพื่อฟันฝ่าทุกอุปสรรคและปัญหาที่ เข้ามา 
ท้าทายในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ พ่อขอเป็นกำาลังใจ

และส่งความปรารถนาดีนี้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สารจาก
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทวรักษ์



 สวัสดีผู้ปกครองที่รัก พ่อดีใจที่ได้ย้ายมาทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการที่โรงเรียนเทวรักษ์ แม้ว่าพ่อจะย้ายมาอยู่ในช่วง 
เวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำาให้การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ต้องปรับเปลี่ยน 
รูปแบบออกไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อทำาให้ลูกๆ นักเรียนสามารถเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของ 
คณะครู และความเชื่อใจของผู้ปกครองทุกท่าน ทำาให้ทางโรงเรียนสามารถดำาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างด ี
จนกระทั่งปิดปีการศึกษา
 สำาหรับปีการศึกษา 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบปัจจุบัน มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความ 
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนได้พยายามที่จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียน และสะดวกสำาหรับผู้ปกครอง 
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต), ON Demand (เรียนผ่าน 
Application) และ ON Hand (เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนและใบงาน) โดยหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยุต ิ
โดยเร็วที่สุด เพื่อครูและนักเรียนจะกลับมา เรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) อย่างมีความสุข
 พ่อได้อ่านบทความส้ันๆ ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส covid-19 ในขณะน้ี บทความน้ีมีช่ือว่า 
“ทำาไมห้างเปิดแต่โรงเรียนไม่เปิด” มีข้อสรุปบางประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 1. คนไปห้างบางคนไป 4 ช่ัวโมง บางคนไป 2 ช่ัวโมง บางคนไป 10 นาที เสร็จธุระก็กลับ แต่นักเรียนไปอยู่โรงเรียนท้ังวัน 
2. คนไปห้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันจึงเป็นคนแปลกหน้าต่อกันโอกาสใกล้ชิดกันมีน้อย แต่นักเรียนไปโรงเรียนส่วนใหญ่รู้จักกัน 

โอกาสใกล้ชิดกันมีมาก 
3. ห้างกับโรงเรียนมีวัตถุประสงค์และการดำาเนินการท่ีแตกต่างกัน ห้างมีวัตถุประสงค์ 

คือผลประกอบการ การดำาเนินการด้วยสนองความต้องการสินค้าและบริการแก ่
ลูกค้า แต่โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่นักเรียน 
การดำาเนินการคือรับสิ่งที่ผู้ปกครองรักมากยิ่งกว่าชีวิตมาดูแล ดังนั้น หากยังไม่แน่ใจ 

ในความปลอดภัย โรงเรียนจะไม่นำาเด็กๆ มาเสี่ยงครับ
  ดังนั้น “โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน” ไม่ใช ่

คำากล่าวที่มากเกินจริง เพราะเด็กๆ อยู่ที่โรงเรียน ทำากิจกรรมต่างๆ อยู่โรงเรียน 
5 วันต่อสัปดาห์ วันละไม่ต่ำากว่า 7-8 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่เด็กๆ ได้เติบโต 

และเรียนรู้ทุกๆ อย่าง เป็นแหล่งสร้างความรู้ สร้างทักษะชีวิต สร้างนิสัย 
ให้เติบโตมาเป็นคนที่ดี อยู่ที่บ้านคนที่คอยสั่งสอน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า 

ตายาย ลุงป้าน้าอา หรือ ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ส่วนที่โรงเรียนมีคุณครู
เป็นผู้สั่งสอน เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง สำาหรับลูกๆ นักเรียน 
ทุกๆ คน อยู่ที่บ้าน มีพี่น้อง อยู่ที่โรงเรียนก็มีเพื่อนๆ มากมาย
    ที่สุดขอท่านอารักขเทวดาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 
ได้ปกปักษ์รักษา และวอนขอพระพรของพระเจ้าแก่ผู้ปกครอง 
นักเรียน และศิษย์เก่าทุกท่านให้ประสบแต่ส่ิงท่ีดีและสมปรารถนา 
ทุกประการ

สารจาก
ผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์

บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา 
ผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์



 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ทำาให้สถานศึกษาเกือบ 
ทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดการเรียนการสอน จากข้อมูลของ World Economic Forum (2020) อ้างถึง UNESCO มีจำานวน 
นักเรียน 1.38 พันล้านคนได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง และเกิดการ 
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เด่นชัดที่สุด คือ การเรียนการสอนที่ต้องดำาเนินงานต่อมิให้หยุดชะงัก เพราะจะส่งผล 
ต่อคุณภาพของนักเรียน นั่นก็คือคุณภาพของประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรม
ทางความคิด เป็นความคิดกะทันหัน ไม่มีการเตรียมการก่อนล่วงหน้า มีรูปแบบใหม่ทางการเรียนการสอน จากนักเรียน 
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้แต่สามารถเรียนได้ แนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์จึงระดมเข้ามาช่วย 
แก้ปัญหาทางการเรียนการสอน

 ดังนั้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนจึงถือเป็นภารกิจที่ท้าทายสำาหรับผู้บริหาร 

ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนจึงถือเป็นหัวใจสำาคัญที่โรงเรียนยึดถือ 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า “โรงเรียนเทวรักษ์มี
มาตราการในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างดีเยี่ยม”

 ตลอดปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาและกำาลังเข้าสู่ปีการศึกษา 2564 ในนามของโรงเรียนเทวรักษ์ ซิสเตอร์ขอขอบคุณ 
ผู้ปกครองทุกท่านท่ีร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ตลอดจนสนับสนุน 

โรงเรียนในทุกด้าน ทั้งการบริจาคแอลกอฮอล์เจล เวชภัณฑ์ในการช่วยป้องกันนักเรียน 
จากโรคโควิด-19 

 ในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการและการศึกษา 
ต่อไป ผนวกกับการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความ 
เหมาะสมสำาหรับครอบครัวของนักเรียน ถือเป็นภารกิจที่ยังคงสานต่อเพื่อให้เด็ก ๆ 
เติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง แม้ในสถานการณ์โรคระบาดก็ยังคงไม่สามารถหยุด 
การพัฒนาและหยุดรอยยิ้มแห่งความสุขของนักเรียนทุกคนได้

สารจาก
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทวรักษ์

ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทวรักษ์



รอบรั้วปฐมวัย

	 คณะผู้บริหาร	คุณพ่อและซิสเตอร์	เปิดการ 
จัดการเรียนการสอนแบบ	Project Approach 
(การสอนแบบโครงการ)	 เป็นการเรียนที่มุ่งเน้น 
ให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้ 
ด้วยตัวเอง	พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่ง 
ที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวเด็ก 
และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลาย 
ของเด็ก	ๆ	โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
ที่เน้นให้เด็กลงมือทำาได้ด้วยตัวเอง
ประจำาปีการศึกษา	2563

PROJECT APPROACH
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รอบรั้วปฐมวัย
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	 กิจกรรม	English	Day	ระดับปฐมวัย	ส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ 
สื่อสารผ่านกิจกรรมนันทนาการ	 การร้องเพลง 
การเต้นและการแสดงออกในด้านต่าง	ๆ
โดยครูต่างชาติ	10	มีนาคม	พ.ศ.	2564

ENGLISH DAY
2021 

รอบรั้วปฐมวัย
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รอบรั้วปฐมวัย

บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา ผู้จัดการ
เป็นวิทยากรในการอบรมปลูกฝังคุณธรรม
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3 )
ณ ห้องประชุมอาคารสิริสโมรสร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อบรม
คณุธรรมอนุบาล
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รอบรั้วปฐมวัย

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1
ณ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ทัศนศึกษา
อนุบาล  1
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รอบรั้วปฐมวัย
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รอบรั้วปฐมวัย

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 2
ณ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ทัศนศึกษา
อนุบาล  2
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รอบรั้วปฐมวัย

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3
ณ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ทัศนศึกษา
อนุบาล  3
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เปลี่ยนเสื้อผ้าเพ่ือแยกซักจากเสื้อผ้าเด็กและอาบน้ำาทันที 
แยกชาม ช้อน แก้วน้ำา ของใช้อื่น ๆ โดยไม่ใช้ร่วมกับเด็ก 
ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัส 
กับคนในครอบครัว

4. เราจะฝากเด็ก ๆ  ให้ ปู่ ยา ตา ยาย อากง อาม่า เลี้ยงแทน 
ช่วงนี้ได้หรือไม่
 ในช่วงโรคระบาดนี้ถ้าหากเด็กอาศัยอยู่ร่วมกับ 
ผู้สูงอายุภายในบ้าน หากเป็นไปได้อาจลดการสัมผัสกันแยก
บริเวณพักอาศัย แต่ถ้าผู้สูงอายุเหล่านี้อยู่ต่างบ้านกัน ให้งด 
เว้นการพบปะพูดคุยหรือไปมาหาสู่กันจนกว่าสถานการณ์การ 
ระบาดลดลงหรือควบคุมได้ เพราะเด็กเล็กอาจติดเชื้อแต่ไม ่
แสดงอาการและเม่ือนำาเชื้อไปติดผู้สูงอายุท่านเหล่านั้นจะม ี
อาการทรุดหนักและอาจเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว หากท่าน 
มีโรคประจำาตัว เช่น โรคทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง

5.เมื่อเด็กอยู่บ้านเป็นเวลานานควรใส่ใจสิ่งใดเป็นพิเศษ
 ในสถานการณ์ปกติเด็ก ๆ จะใช้เวลาไปกับที่โรงเรียน 
สถานที่เรียนพิเศษ หากต้องอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานแล้ว 
ผู้ปกครองอาจต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดต่อเด็ก ๆ  
เช่น อันตรายจากไฟฟ้าดูด ของหนักหล่นทับจากการปีนป่าย 
วัตถุไวไฟ ของมีคมทุกชนิด เพราะเด็กจะมีเวลาเหลือมาก 
เพื่อเล่นซน ค้นหาของทุกชนิดที่อยู่ในบ้าน จึงไม่ควรทิ้งเด็ก 
ไว้ตามลำาพังเป็นระยะเวลานานและควรติดตามพฤติกรรม 
ของเด็ก ๆ อยู่เสมอ

6.หากสมาชิกในบ้านยังต้องทำางานในสถานที่ เสี่ยงการ 
ติดเชื้อควรทำาอย่างไร
 แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและสหวิชาชีพทางด้าน 
สาธารณสุข ท่านเหล่านี้เป็นทัพหน้าที่เสียสละตัวเองโดย 
ไม่เดินทางกลับบ้านในช่วงโรคระบาด แต่ถ้าท่านเป็นพนักงาน 
อื่น ๆ ที่ทำางานในโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ 
พนักงานขับรถ เวรเปล หรือ หน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ให้ปฏิบัต ิ
เหมือนท่านสัมผัสเชื ้อโควิด-19 ถ้าจำาเป็นต้องอาศัยอยู ่
ในบ้านกับเด็ก ๆ ควรแยกห้องในทุกกิจกรรมและสวม 
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเด็ก ๆ 
หากไม่จำาเป็น

รอบรั้วปฐมวัย

ดูแลบุตรหลานอย่างไรในช่วงโควิด – 19 ระบาด
                 “เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก”
    การดูแลเด็กในสภาวะที่มีการแพร่
                            ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยู ่
                             ทั่วโลกนี้ ย่อมต้องมีความละเอียดอ่อน
อดทน ใส่ใจ มากกว่าในวัยอ่ืน ๆ หลายท่านอาจสามารถปรับตัว 
เข้ากับการจำากัดบริเวณอยู่ในบ้านได้บ้างแล้วแต่ในหลาย 
ครอบครัวยังคงมีความเครียด วิตกกังวล เน่ืองจากในครอบครัว 
ท่านมีสมาชิกต่างวัยอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ครอบครัวท่ีมีลูกน้อย หรือ เด็กก่อนวัยเรียน ย่อมต้องใส่ใจเป็น 
กรณีพิเศษ ถึงแม้รายงานการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเด็ก 
ยังมีไม่มากและไม่รุนแรง แต่ ไม่ได้หมายความว่า เด็ก ไม่ใช ่
กลุ่มเสี่ยง ในทางกลับกัน หากบุตรหลานของท่านได้รับเช้ือแล้ว 
ติดต่อไปยัง ปู่ ยา ตา ยาย หรือ อากง อาม่า ในบ้าน เม่ือท่าน 
เหล่าน้ันได้รับเช้ือ อาจมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้ 

1. เด็กมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 จากใครได้บ้าง
 โดยปกติแล้วเด็ก ๆ มีความเส่ียงสูงในการได้รับเช้ือโรค 
จากโรงเรียน สถานที่เรียนพิเศษ หรือ สถานรับเลี้ยงเด็ก 
เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น สถานที่ใดมีเด็กรวมตัวกันมากย่อมต้อง 
ปิดทำาการเป็นอันดับแรก แต่เมื่อเด็ก ๆ ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน 
สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือ จากผู้คนที่เดินทาง เข้า-ออก 
จากบ้าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน 
เด็ก ๆ ต้องอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ไม่เดินทางไปมาระหว่าง 
บ้านญาติหรือบ้านเพื่อนสนิท

2. เราจะสอนลูกเรื่องการดูแลความสะอาดได้อย่างไร
 สำาหรับลูกน้อยวัย 1.5 – 2 ปี คุณพ่อคุณแม่ สามารถ 
สอนให้ลูกน้อย ไม่นำาสิ่งของเข้าปากหรือล้างมืออย่างง่ายได ้
เพราะเด็กเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมจากคนรอบข้างได้แต่อาจ 
ปฏิบัติตามได้ไม่ดีเท่าท่ีควร พ่อแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิดสำาหรับ 
เด็กวัย 3 ปีขึ้นไป ควรสอนให้รักษาความสะอาด เช่น ฝึกให ้
ล้างมือประกอบการร้องเพลง เช่นเพลงช้าง หรือเพลง 
happy birthday จนครบสองรอบประมาณ 20 วินาที จะได้ 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อที่มือพอด ี ส่วนในเด็กโต
ให้คอยกำาชับเรื่องความสะอาดตามสมควร

3. เราจะป้องกันการนำาเชื้อจากนอกบ้านมาสู่ลูกได้อย่างไร
 งดนำาบุคคลภายนอกหรือญาติพี่น้องเข้าพบเด็ก ๆ 
ในบ้าน หากคนในบ้านมีความจำาเป็นต้องไปทำาธุระนอกบ้าน 
ไปทำางาน หรือ ภารกิจใด ๆ ก็ตามควรเลี่ยงการเดินทางไปใน 
สถานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงพยาบาลหรือสถานที่อากาศ 
ไม่ถ่ายเท เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ให้ท่านปฏิบัติตนเหมือนว่า 
ท่านได้สัมผัสเชื้อโควิด-19 แล้ว เมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ 

18



ฝ่ายวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย

วิชาวิทยาศาสตร์

1. เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นกุล 100.00

2. เด็กชายวรินทร ยอดมงคล 95.00

3. เด็กชายธีรพัฒน์ กระแจะจันทร์ 90.00

4. เด็กหญิงปวิชยา มูลเชื้อ 90.00

1. เด็กหญิงพิชามญช์ สุวรรณราช 97.50

2. เด็กหญิงนิภาวรรณ วง์จำารัศ 97.50

3. เด็กชายภัทรกร สำาเภาโชค 97.50

4. เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นกุล  97.50

5. เด็กหญิงลัญน์ลลิต มิ่งมิตรวิบูลย์ 95.00

6. เด็กหญิงปรปวีณ์ ชินสมบูรณ์ 95.00

7. เด็กหญิงปวิชญา มูลเชื้อ 95.00

8. เด็กหญิงณดา เพ็ชรวิทูร 95.00

9. เด็กหญิงรดา ราชพิทักษ์ 95.00

10. เด็กหญิงฟ้าใส ดวงประสพสุข 92.50

11. เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญชม 92.50

12. เด็กพสธร สุวรรณไตร 92.50

13. เด็กหญิงทักษอร สิงห์แสวง 92.50

14. เด็กชายพงศ์ธร มะลิผล 90.00

15. เด็กหญิงธีรพัฒน์ กระแจะจันทร์ 90.00

16. เด็กหญิงต้นน้ำา วชิรวิทย ์ 90.00

1. เด็กหญิงปวิชยา มูลเชื้อ 98.25

2. เด็กหญิงรดา ราชพิทักษ์ 92.75

3. เด็กหญิงกฤษพร คล่องแคล่ว 92.00

4. เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นกุล 90.50

5. เด็กชายวรินทร ยอดมงคล 90.50

1. เด็กชายธรณ์ธันย์ ประวาลปัทม์กุล 84.80
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เทวรักษ์ยุคดิจิทัล นวัตกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทวรักษ์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ บริหารและจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 
วิชาการ ยกระดับผมสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์และมาตราฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ เพื่อรองรับกับยุคสมัยที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนโรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองและรับทราบในความปรารถนาของผู้ปกครอง ซึ่งทั้งโรงเรียนและ 
ผู้ปกครองต่างร่วมมือกันจนบรรลุผล และมีผลงานด้านวิชาการตลอดจนผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ อันเป็นที่ประจักษ์
  “การศึกษาเทวรักษ์โฉมใหม่” จึงเป็นแผนงานด้านวิชาการที่มีความต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้าง 
ความยั่งยืนและเข้มแข็ง  ตอบสนองความต้องการ “ทั้งในวันนี้และอนาคต” ของนักเรียนทุกคนให้มีความพร้อมในการ 
ศึกษาต่อและการเลือกอาชีพตามความถนัด สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

การจัดแผนการเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

โรงเรียนเทวรักษ์ กับการจัดการศึกษา 2564

 การเลือกแผนการเรียนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน จากการเรียนพื้นฐานสู่การเลือกเรียนใน 
สิ่งสำาคัญ สามารถเลือกแผนที่เน้น “สาระภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยยังคงได้ศึกษา 
และสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเดิม
 การจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียนนี้ มีกระบวนการคือโรงเรียนใช้ผลการเรียนสองภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ถ่วงน้ำาหนัก ตามสัดส่วน และจัดเรียงนักเรียนตามแผน “เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์”  เมื่อจัดนักเรียนเข้าห้องตามแผนการเรียนดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองสามารถขอยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือด้วยวาจาต่อฝ่ายวิชาการเพื่อขอปรับเปลี่ยนแผน โรงเรียนจะตัดสินใจสุดท้ายร่วมกับผู้ปกครองตาม “จำานวนนักเรียน
ในห้องและความถนัดความสนใจ” ของผู้เรียนเป็นหลัก

ฝ่ายวิชาการ
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บทบาท การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

 เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความถนัดและมีความสุข โรงเรียนจึงผสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง
เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน ดังนี้
 1. มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนให้บุตรหลาน ร่วมกับครูประจำาชั้นและฝ่ายวิชาการ เสนอความต้องการ 
และแนวทางการร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลานอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้บุตรหลานค้นพบความชอบ
และความสุขในการเรียนด้วยคำาแนะนำาและกำาลังใจ
 2. มีความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สาธารณสุข วัฒนธรรม รวมทั้งเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการออกแบบความต้องการเพื่อการตอบสนองในอนาคต 
เพื่อร่วมกันวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

 นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถยื่นขอย้ายแผนการเรียนได้อีกครั้ง “หลังจากการเรียนการสอน 1 ปีการศึกษา” 
ยกเว้น กรณีที่พบว่านักเรียนไม่สามารถเรียนตามแผนที่เลือกได้ด้วยสาเหตุสำาคัญ “สติปัญญา อารมณ์และสังคม” 
หลังจากเห็นผลสัมฤทธิ์การเรียนอย่างน้อย 2 เดือน (ครึ่งภาคการศึกษา)
 การเรียนการสอน เนื้อหา สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม การวัดและประเมินผล จะเปลี่ยนไปจากการ 
“ฟัง จด ท่อง จำา ติว สอบ” เป็น “ค้น คิด สร้าง เสนอ” ห้องเรียนจะถูกปรับกายภาพให้เหมาะกับวิธีการเรียนแบบใหม ่
มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมตามความพร้อมของผู้เรียน การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินถูกปรับให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนแบบ “ค้น คิด สร้าง เสนอ” 
(การวัดโดยครูผู้สอน) และด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2) เพื่อให้ผู้เรียนและครูเข้าใจ 
ความต้องการ ปัญหา อุปสรรคและออกแบบแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง แนวทางนี้เน้นเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ของความคิด การออกแบบแผนการเรียน ระบบการสอน เตรียมความพร้อมของเด็ก ๆ สู่ “การเปลี่ยนแปลงของตลาด
งานและสภาพแวดล้อม”  ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทยในปี 2565 

ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ

 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทวรักษ ์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ซิสเตอร์ ดร.ลำายงค ์
อุ้นวุ้น และครูจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  
จันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล 
อาคารสิริสโมสร

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

22



ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

ป.1 - ป.2
ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ป.1 - ป.2 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการเดินทางไกล

29 มีนาคม พ.ศ. 2564
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ฝ่ายวิชาการ
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กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

   ป.3
ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.3

กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการเดินทางไกล

30 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

ป.4 - ป.5
ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.5

กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการเดินทางไกล

31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

ป.6 - ม.1
ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6-ม.1

กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการเดินทางไกล

1 เมษายน พ.ศ. 2564

30



ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

ม.2 - ม.3
ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2-ม.3

กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการเดินทางไกล

2 เมษายน พ.ศ. 2564
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ฝ่ายวิชาการ
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 ฝ่ายสำ นักบริหาร

กำาลังใจแด่ครูเกษียณและมอบรางวัลครูนานปี

กำาลังใจแด่ครูเกษียณที่ทุ่มเทและอุทิศชีวิตเพื่อโรงเรียนเทวรักษ์

กำาลังใจแด่ครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี

กำาลังใจแด่ครูปฎิบัติหน้าที่ครบ 15 ปี

คุณครูราตรี เทวาฤทธิ์

คุณครูสายใจ พุทธไทย

ม.ธวัชชัย ต้นแพง

คุณครูประนอม พึ่งเกษม

คุณครูปัทมา โยธารักษ์

คุณครูพาณิภัค จิตน้อม

คุณครูโกศล พึ่งเกษม

คุณครูละมัย ภูมิมาลา
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 ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม ผู้อำานวยการ คณะครูระดับมัธยมและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อปลุกจิตสำานึกความจงรักภักดี พร้อมน้อมนำา 
พระราชดำารัสและแนวทางจากพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์เป็นแนวทางการดำาเนินชีวิต 27  ตุลาคม  พ.ศ.2563

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

ทัศนศึกษา

ป.1-ป.2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
และภูมิปัญญา “ภูมิภูเบศร” บางเดชะ
จ.ปราจีนบุรี 15 มีนาคม พ.ศ.2564
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

ทัศนศึกษา

ป.3-ป.4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
และภูมิปัญญา “ภูมิภูเบศร” บางเดชะ 
จ.ปราจีนบุรี 17 มีนาคม พ.ศ.2564
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

39



ฝ่ายกิจการนักเรียน

ทัศนศึกษา

ป.5-ป.6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
และภูมิปัญญา “ภูมิภูเบศร” บางเดชะ 
จ.ปราจีนบุรี 16 มีนาคม พ.ศ.2564
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

ทัศนศึกษา

ม.1-ม.3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
และภูมิปัญญา “ภูมิภูเบศร” บางเดชะ 
จ.ปราจีนบุรี 18 มีนาคม พ.ศ.2564
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

	 	 	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักเรียน 
ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช 
พระคริสตสมภพ	(วันคริสต์มาส)	ชมการแสดง 
ละครคริสต์มาส	 จับสลากของขวัญและกิจกรรม 
ในโอกาสฉลองวันคริสต์มาส	 21	 ธันวาคม	
พ.ศ.	2563

            พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

วันคริสต์มาส
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน

บาทหลวงอันเดร ไชยเผือก เป็นวิทยากรปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปัจฉิมนิเทศ ม.3
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
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ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม

แนวทางในการปลูกฝังการเป็นบุคคล
มีจิตอาสาและส่งเสริมเด็กมีใจเป็นจิต
อาสาของโรงเรียนเทวรักษ์
 ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างที่ดี ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของเบนดูร่า ได้กล่าวว่า เด็กนั้นเรียนรู้ผ่านตัวแบบ
ที่มีอิทธิพล ซึ่งตัวแบบที่มีอิทธิพลในโรงเรียนนั้นก็คือคุณพ่อ 
ซิสเตอร์ คณะครู การสอนให้เด็กและเยาวชนมีหัวใจจิตอาสา
แล้ว ผู้บริหาร คณะครูจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่อง
ของการเป็นจิตอาสา เช่น การเอาใจใส่และติดตามนักเรียน
ในการดูแลด้วยความรักและความกระตือลือร้น กิจกรรมและ
โครงการช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมื่อ
มีโอกาส อาทิ การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุยากไร้ โครงการสาน
สายใยในชุมชนตลอดจนการเข้าร่วมในโครงการจิตอาสา
ของภาครัฐทุกโครงการ เป็นต้น

 จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้โดย
เต็มใจเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีที่มาจากการรวมกัน
ของคำาสองคำา คือคำาว่า “จิต” และคำาว่า “อาสา”  จิต หมายถึง 
จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ส่วน อาสา นั้น หมายถึงการทำาสิ่งใด
ด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ 

 ดังนั้นการส่งเสริมให้สภานักเรียนโรงเรียนเทวรักษ์เข้ามา
มีบทบาทในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยจิตอาสา
จึงถือเป็นโครงการหนึ่งที่หล่อหลอมให้นักเรียนเสียสละตนเอง 
ช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนและรุ่นน้องด้วยหัวใจแห่งความรัก
และการรับใช้ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ความรัก ความ
เมตตา ความซื่อสัตย์ การรับใช้และความพอเพียง”ตลอดจนยัง
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอีกหลายด้านเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ท่ีมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนอันเป็น
คุณลักษณะที่ทำาให้สามารถเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม

สภานักเรียนจิตอาสา 

1
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ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม

 ส่งเสริมให้นักเรียนทำากิจกรรมจิตอาสา  อาท ิ
การไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์หรือไปเยี่ยมบ้าน 
คนชรานั้น โครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตใน 
โรงเรียน โครงการสานสายใยสู่ชุมชน การมอบปัจจัย 
เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
ในโอกาสการฉลองแม่พระบังเกิดการทำาบุญวัน 
เข้าพรรษา เป็นต้น ตลอดจนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
และนำาเสนอความคิดของแต่ละคนหลังการทำา 
กิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง กิจกรรมเหล่านี้สามารถ 
ทำาให้นักเรียนซึมซับความเป็นจิตอาสาโดยตรง อันจะส่ง 
ผลให้นักเรียนปฏิบัติตนด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
ตามความเคยชิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับนักเรียน 
ในอนาคต
 เห็นได้ว่าโรงเรียนมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และการปฎิบัติจริงเพื่อสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในนิสัย 
ตลอดจนการดำาเนินชีวิตของนักเรียนในทุก ๆ วัน 
รวมไปถึงจิตสาธารณะน้ัน ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะ 
ที่ดีและเหมาะสมกับบุคคลในยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง 
การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำานึกและคำานึงถึงเรื่องนี้ 
จะช่วยให้เขาเติบโตเป็นมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพ 
อันจะนำามาซึ่งการสร้างสังคมที่ดี สงบร่มเย็นต่อไป 

 ส่งเสริมให้เด็กมีหน้าที่ การส่งเสริมให้เด็กมีหน้าที่
ต่างๆนั้นจะช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงในสังคม 
นั้นๆ เช่น สภานักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลน้อง 
นักเรียนทุกคนตั้งแต่ผ่านจุดคัดกรอง ส่งน้องอนุบาล 
จนถึงห้องเรียน ช่วยครูเวรสอดส่องดูแลนักเรียนตาม 
บริเวณต่าง ๆ ทั้งในอาคารเรียนและสถานที่โดยรอบ 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกให้เขาเป็นคน 
ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อ 
หน้าที่ มีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดถึงคนอื่น ซึ่งจะเป็นการ 
ส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่มีจิตอาสาต่อไป

2

3
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ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
 บาทหลวงปรีชา สวัสดี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา ผู้จัดการ ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนตัวแทนห้อง 
ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด วอนขอพรจากแม่พระโปรดคุ้มครองประเทศไทย อำานวยพรแด่ท่าน 
ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ให้มีความสุข สุขภาพเข้มแข็งปลอดภัย มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและกิจการต่างๆ 
8 กันยายน พ.ศ.2563
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ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีโอกาส 
วันฉลองศาสนนามนักบุญเวโรนีกา  แด่ซิสเตอร์เวโรนีกา 
กัลยา ยุติธรรม ผู้อำานวยการ  13 มกราคม พ.ศ.2564

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์เวโรนีกา กัลยา ยุติธรรม
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 ซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนเทวรักษ์ 
ร่วมยินดีในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ
เปาโลแด่ คุณพ่อเปาโลปรีชา สวัสดี ผู้ลงนามแทน 
ผู้รับใบอนุญาตและคุณพ่อเปาโลพูนพงษ์ คูนา 
ผู้จัดการโรงเรียนเทวรักษ์ อาศัยคำาเสนอวิงวอน 
ของนักบุญเปาโล ขอพระเป็นเจ้าโปรดอำานวยพร 
แด่คุณพ่อทั้งสองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
มีความสุขตลอดไป 29 มิถุนายน พ.ศ.2563

ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโล

ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
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 กลุ่มนักเรียนแกนนำายุวธรรมทูตระดับมัธยม 
เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จัดโดย วัฒน
ธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่
กรงทอง 31 มีนาคม พ.ศ.2564

 กลุ่มนักเรียนแกนนำายุวธรรมทูตระดับมัธยม 
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
เนื ่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2563 และเขา้กราบพระพศิาลศกึษากร เจ้าคณะจงัหวดั 
ปราจีนบุรี เพ่ือรับพร ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 
11 สิงหาคม พ.ศ.2563

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

สวดมนต์ 3 ศาสนา

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

(พุทธ คริสต์ อิสลาม)

31 มีนาคม 2564
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ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

 คณะผู ้บริหาร คณะครูและนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร่วมบูรณะบ้านพักของนายดำา 
(ผู้ยากไร้ในละแวกโรงเรียน) ตลอดจนมอบสิ่งของ 
อุปโภคและบริโภคที่จำาเป็นในการดำารงชีวิต 
เพ่ือเป็นการแสดงความรักและมอบกำาลังใจ 
ในโครงการ “สานสายใยสู่ชุมชน 2563”
4 ธันวาคม พ.ศ.2563

สานสายใยสู่ชุมชน
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ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

     บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา ผู้จัดการโรงเรียน
เทวรักษ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฟื้นฟ ู
จิตใจกลุ่มครูคาทอลิกโรงเรียนเทวรักษ์และเป็น 
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ครูคาทอลิกกับชีวิต 
การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้า” 
ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิ้ล วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563

ครูคาทอลิกกับชีวิตการเป็นประจักษ์พยาน

ถึง พระเยซูคริสตเจ้า
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คนเก่งเทวรักษ์

 ด.ช.ศีลคุณ บัวอ่อน ป.4/2 ได้รางวัล 
ชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
108 แชมเปี้ยนส์ชิพ 2020 ในรุ่น 10 ปี ชิงถ้วย 
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา 
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที ่เพจฟุตบอล 108 
จัดร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึก 
ฟุตบอลแห่งชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นักเรียนสอบติด โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
กรมดุริยางค์ทหารบก รุ่น 37/63

รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
108 แชมเปี้ยนส์ชิพ 2020 ในรุ่น 10 ปี
ชิงถ้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

รางวัลลูกดีเด่นประจำาปี 2563
ด้านผลการเรียนและวิชาการดีเด่น จากชมรมเด็กเก่ง 9AM 
และรางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม ประจำาปี 2564
จัดโดยนิตยสาร Summer Kids แฟชั่นเด็ก ร่วมกับ  
กระทรวงวัฒนธรรม

 โรงเรียนเทวรักษ์ขอแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวรักภิรมย์ และนายปุณญพัฒน์ รักภิรมย์
ศิษย์เก่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ท่ีสอบติดโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกกรมดุริยางค์ทหารบก
รุ่น 37/63 ชื่นชมในความสามารถของนักเรียน
และแสดงความยินดีกับครอบครัวรักภิรมย์
ในโอกาสนี้ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563

 โรงเรียนเทวรักษ์ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.อาภากร 
ตันติเวชชำานาญ ชั้นมัธยมศึกษา โอกาสเข้ารับรางวัลลูกดีเด่น 
ประจำาปี 2563 ด้านผลการเรียนและวิชาการดีเด่นจากชมรม 
เด็กเก่ง 9AM ณ ศูนย์สุขภาพโอทู พาราไดซ์ปาร์ค กรุงเทพฯ 
30 สิงหาคม พ.ศ.2563

 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563 
สาขา เยาวชนด้านวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลทูตวัฒนธรรม 
แห่งสยาม ประจำาปี 2564 จัดโดยนิตยสาร Summer Kids 
แฟชั่นเด็ก ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
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คนเก่งเทวรักษ์

 ด.ช.ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เข้าคัดตัวโครงการ Honda Academy และติด 1 ใน 15 คน
จากทั่วประเทศเข้าเป็นนักแข่งในโครงการ Race to the 
dream และเข้าสังกัดนักแข่ง AP Honda Academy
Thailand ปีที่ 3 (การแข่งขันทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
กำากับดูแลของโค้ชและ
นักแข่งระดับประเทศ
เป็นผู้ดูแล)

 เด็กชายพีรพัฒณ์ ปิ่นกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอบได้คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนในการ 
สอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ประจำาปี
การศึกษา  2563

สอบได้คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 

100 คะแนน
ในการสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ประจำาปีการศึกษา 2563

นักแข่งโครงการ Race to the dream
และนักแข่งสังกัด AP Honda Academy Thailand ปีที่ 3 

 โรงเรียนเทวรักษ์ขอชื่นชมในความสามารถของ 
เด็กชายถิรวิทย์ สิทธิมวล ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้น 
ป.4/1 ที่สามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการ 
ประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมิน 
คุณภาพผู้เรียน (NT)
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประจำาปีการ-
ศึกษา 2562

สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในการประเมนิความสามารถดา้นคณติศาสตร์
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

57



เกียรติบัตร

โรงเรียนที่มีแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในระดับดีเยี่ยม
 ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม ผู้อำานวยการโรงเรียนเทวรักษ ์
เข้ารับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีแนวทางการป้องกันและ 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับดีเยี ่ยม 
จากนายไพบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุร ี
โอกาสนี้นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำาเภอศรีมโหสถได้ร่วม 
แสดงความชื่นชมในมาตราการทุกด้านที่เข้มแข็งของโรงเรียน 
เทวรักษ์เช่นกัน 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
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คำ ขอบคุณพิเศษ

 นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมเจตน ์
เชาวน์ดี ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและ 
มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันโรคให้กับนักเรียน 
เทวรักษ์ทุกคน 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำาเภอศรีมโหสถ เข้าเยี่ยมโรงเรียน 
เทวรักษ์ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยสำาหรับนักเรียนทุน (นักเรียน 
ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย) โดยซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม 
ผู้อำานวยการเป็นตัวแทนรับมอบ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม ผู้อำานวยการโรงเรียน 
และผู ้ช ่วยผู ้อ ำานวยการฯ ให้การต้อนรับ 
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด 
ปราจีนบุรีในโอกาสเข้านิเทศติดตามการ 
ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาเอกชนของโรงเรียน 
เทวรักษ์ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
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Congratulations

 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายก
สังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ 
วุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และประกาศนียบัตร 
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ประจำาปีการศึกษา 
2563  10 เมษายน พ.ศ. 2564

วันยุวบัณฑิต 2563
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Congratulations
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ครูท่ีปรึกษา : คุณครูขวัญเรือน อ่อนน้อมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูท่ีปรึกษา : คุณครูสุฑามาตร ศิริสาขา
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ครูท่ีปรึกษา : คุณครูชิติกาญจน์ พรมดี , MR.MARK THRILLANAระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูท่ีปรึกษา : คุณครูศิริพร ครัวเช้ือ
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CONGRATULAT IONS
CLASS M.3/1

Miss. Piyanuch Budtoe
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นางสาวศุรัญญา ทันใจ (โอปอ) 197 หมู่ 5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 085-2786049 Suranya Thanjai / 0616599341
นางสาวณรชต อุ่นติ้ว (อิ้ง) 41 หมู่ 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 088-9242954 Narachata Inkjet / 10xain10
นางสาวกวิสรา จันทราสินธุ์ (กันเอง) 3/1 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 098-4890192 Kawisara Juntrasin / 0984890192
นางสาววริศรา ประดิษฐ์ศรี (พุธ) 88 หมู่ 7 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 092-4525871 Varitsara Praditsri / parudshy
นางสาวสมใจ โอบอ้อม (โอปอ) 53 หมู่ 14 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 090-0226434 ปอ อออฯ / 0902216434
นางสาวกัญญารัตน์ ใหม่สิงห์ (ไนท์) 147 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 092-5414762 Kanyarat Maising / night_1544

นายศิรภัทร ลาวงศ์เกิด (ไม้) 106/1 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 099-0065017 ไอร่ ไม้ / -
นายศิริพงษ์ มูนุง (มู) 106/1 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 - Siripong Munong / -
นายรณฤทธิ์ พิมอ่อน (โอ๊ต) 127/1 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 082-2989075  Aot ronnarit / -
นางพงษ์บริรักษ์ กาบดา (โชกุน) 135/138 หมู่ 2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 083-2260713 Pongborirak Kun / -
นายเอกบดินทร์ เอี่ยมยัง (มีน) 10/2 หมู่ 2 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 063-1471836  Min Eakbadin /0631471386

GRADUAT ION CLASS M.3/1
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GRADUAT ION CLASS M.3/1

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันเฮง (ปูก้า) 133/1 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 080-0197489 Kra Nuttawut / 0800197489
นายธนพนธ์ เสมอใจ (แจ๊ค) 106 หมู่ 7 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 092-3133044 JA CK /0923133044
เด็กชายสุภกานต์ ไพรดี (ภูเขา) 97 หมู่ 8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 095-0524536  Supakarn Pirdee / 0950524536
นายภูมิชนะ เทียมแก้ว (ซิม) 101 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 092-7723609 Poomchana Tiamkeaw / 0927723609
นายศรวิษฐ์ ไพเราะ (ต้นกล้า) 185 หมู่ 9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 084-9819213 Tonkla Sarawit / tonkarsarawit

นายจิรภาส เชียงน้อย  (ปั้น) 226 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 064-9843669 จิรภาส เชียงน้อย(ข้าวปั้น) / -
นายพงศกร สุวรรณไตร (เกมส์) 2251/11 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 099-6293508 Pongsakorn Suwannatai /-
นายปัณณทัต ใจภักดี (ซัน) 18/2  ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 061-6562897 ปัณณทัต ใจภักดี / -
เด็กหญิงวีรอร บุรีงาม (แป้ง) 250 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 092-5972928 Weraaon burigarm / -
เด็กหญิงศุภมาศ รอดเกิด (อิม) 250 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 084-5842145 Suphamart rodgerd / -
เด็กชายทวีทรัพย์ ฉายวิเศษพล (อิคคิว)  226/13 หมู่ 6 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-3089540 Taweesap chayvisesphol / -
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GRADUAT ION CLASS M.3/1

นายปรวิทย์ แก้วหาวงษ์ (ฟีฟ่า) 700/71 The Privy ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 - Fifa Porawit / -
นายเดชสพงศ์ พนมเขตต์ (บอส) 137/7 หมู่ 1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 - เดชสพงศ์ พนมเขตต์ / -
นายปารวัศ นาครอง (มาร์ท) 112 หมู่ 2 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 - Parawus Nakrong / -
นายภาณุวัฒน์ ซื่อตรง (แบงค์) 106 หมู่ 15 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 086-3566350 Phanuwat Suetrong / -
เด็กชายเตวิช อินใจ (คิว) 113/1 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 - Tewit InJai / -
นางสาวฟาติมา จำาพานิชย์ (เฟรนด์) 129 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 - Fa la friend / -

เด็กหญิงอรนันท์ คำาวรรณ์ (ปาล์มมี่) 76/1 หมู่ 7 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 061-5351061 Oranan Kamwan / 0615351061
เด็กหญิงหทัยชนก เจนการ (แบม) 37 หมู่ 6 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 090-2869193 หทัยชนก / 0902869193
นางสาวภัณฑิรา จำาเริญศรี (ส้มโอ) 430/19 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 083-2512258 Phantira Jumroensri / 2468115
นางสาวพรนัชชา หงส์สมศรี (ตาล) 339/30 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 098-3422791 Ponnatcha Hongsomsri / 0943422791
นางสาวนันทิกานต์ กิตติกูล (หยด) 176/38 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 084-2418574 Nantikan Kittikool / 0842418574
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GRADUAT ION CLASS M.3/1

นางสาวธมลวรรรณ กมล (ผักบุ้ง) 888/3 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 088-5145411 Thamonwan kamon / -
นางสาวกานต์สินี ร่มศรีวนปรัชญ์ (พั้นซ์) 58/289 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 090-2529145 Punch kansinee/-
นางสาวกัญญารัตน์ กิจจิว (ปลาย) 19/1 หมู่ 7 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 084-0255623 Kanyarat kidjiew / -
นางสาวสุชีรา ต.ศิริวัฒนา (แตงกวา) 18/8 หมู่ 7 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 094-8169261  Suchira T.siriwattana / -
นางสาวมณีนุชนารถ พุดดีมี (แอ๋ม) 145 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 096-09131612 Maneenunchanat Budemee / -
นางสาวชุติมันต์ จันทรลักษณ์ (พิม) 135 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 - อีลุง ตุงนัง / -

นางสาวพิมพ์มาดา นรสิทธิพงษ์ (อีฟ/พิม) 88 หมู่ 8 บ้านโคกไม้แดง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 094-0705291  Pimmada Thanakhun / pim2005
นางสาวธนัฐชญา พันพูล (ฟาง) 39/1 หมู่ 2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 092-7973152  Thanatchaya Phanpool / Fang5321
นางสาววรรณวิสา โพธิจันทร์ (เดียร์) 169/612 เดอะมาสเตอร์เขาดิน หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  093-4240538 Wanwisa Pojan / wanwisa_pch
 จ.ปราจีนบุรี 25140
นางสาวธารวรินทร์ ฤทธิ์มหันต์ (ขิง) 23 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 087-9949594 Khing Thawarin / -
นางสาวศิริยากร ศรีชื่น (กิ๊ฟเตอร์) 232 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 080-2973387 Siriyakorn Srichuen / -
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CONGRATULAT IONS
CLASS M.3/2

Miss. Kaewta Tiepkaew
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GRADUAT ION CLASS M.3/2

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพนข่า (ฟิล์ม) 153 หมู่ 6 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 097-2412629 กานต์9/Kan9649
เด็กหญิงพรรณษา จันทร์ตรี (ไอศกรีม) 80/187 หมู่ 6 หมู่บ้านพานหิน 4 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 083-0533988 Pannasa Juntree/icecream7216
เด็กหญิงสรวรรณ นาคตะคุ (กาละแม) 97 หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 080-6123859 อิเลตต้า อินาเกะ / 0806123859_ jr
นางสาวนันท์มนัส ณ วังขนาย (คะนิ้ง) 82/1 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 093-7677192 Nung Ning / yuri-a8222
นาวสาวดาวิษา นีลกุล (มุก) 430/425 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 062-1949549 Darisa Neelakul / 062-194-9549
เด็กหญิงโชติกา ไชยเจริญ (ฟ้าใส) 1 หมู่ 4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 094-5595689 Fahh Chotikaok /nokk49gob7jb

เด็กชายสิทธิศักดิ์ ผ่องศรี (เลส) 45/4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  095-5766559 สิทธิศักดิ์ / -
เด็กชายพสธร ชมดง (ไอซ์) 601/109 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 096-3859448 ไอซีที เอ็กซ์ทู / icekung2580
นางสาวธัญญรัตน์ สติภา (เจน) 29 หมู่ 9 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-3200548 JA NE /0923200548
นางสาวจุฑาทิพย์ แรมสว่าง (มุก) 176 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 062-5714678 จุฑาทิพย์ แรมสว่าง / 0868381245
นางสาวนิภาพร สะอาดเอี่ยม (นารา,น้ำา) 184 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 082-2659176 ใจร้อน นอนเปล / nipaporn_nam1307
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นางสาวอรปรียา ธรรมดี (จ๊ะจ๋า) 202 หมู่ 6 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 093-6496515 Jajar onpreya / _jjajarrr.pyy
นางสาวณัฐณิชา ปาไตย (แก้ม) 21 หมู่ 3 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 061-5602393 Natnicha Patai / - 
นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์ภักดี (นุ่น) 172/2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 080-1054176 Kamonlak Phophakdee / -
นายนวดล สีจำาปา (บิว) 162 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 064-4834135 Navapon Seejumpa / 098-418-0311
  064-4834135
นางสาวสิริกาญจนา ลิ้มไพบูลย์ผล (แพนด้าร์) 430/1077-79 ซอย 13/4 เอ้ืออาทรท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 094-1487715 Sirikanchana Limpaibounphol 
 จ.ปราจีนบุรี  / p_a_n_d_a_r 

วีรภัทร เสี้ยวเส็ง (ม่อน) 273/2 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 092-9876722 Weeraphat Seawseng / -
นายวีรพัฒน์ บุญเชื้อ (กั๊ก) 64/1 หมู่ 1 ต.แปลงประดู่ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 064-9529768 Weeraphat Boonchuea / -
นายณภัทร องอาจ (โอกวน) 399 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี - Naphat / -
นายพงษ์นรินทร์ สุ่มมาตย์ (เกมตวน) 172/44 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 091-7944239 Pongnarin Sammart / -
นายอลงกร แสนคุ้ม (แมค) 7 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 082-0506754 Alongkorn Seankum / -
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นายภคภณ พุกทอง (บอส) 82 หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ  ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 062-0526277 Pakapon Pukthong / -
นายชวัลวิทย์ มีเงิน (พัดลม) 59/1 หมู่ 6 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 061-5235443 Chawanwit Meegane / 0615235443
นายอนุศาสน์ บัวอินทร์ (บรีส) 43/13 หมู่ 7 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 092-8822439 - /  092-881-2439
นายชวกรณ์ ด้วงทอง (มาร์ค) 3/1 หมู่ 7 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 095-1819636 Chaeakorn Duangthong / 0951819636
นายเสถียรภาพ พันธรรม (กอล์ฟ) 15/3 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-8577254 Sathaeraphap Pantam / Sathaeraphap_52

นางสาวอมรรัตน์ ฉิมพาลี (พิมพ์พลอย) 23/1 หมู่ 1 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 095-5901596 Ploy Chimpalee / 144 mp
นายชวัลวิทย์ บัวโรย (เทสต์) 83 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 091-8175847 เทส ตี๋ / 0918175847
นางสาวพัณณิตา ธานี (ออมมี่) 82 หมู่ 8 ต.หนองโพรง  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-5905230 Pannita Thanee
นางสาวขวัญหทัย มีนารี (กั้ง) 224 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 094-6950003 Kwanhathai Meenaree / -
นางสาวชนิตา ศรีมาลัย (บีม) 76 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 088-2807559 Chanita Srimalai / beem_chanita
นายปิยะวัฒน์ วงษ์ศิลา (บิ๊ก) 2/9 หมู่ 1 ต.ไผ่ชะเลือด  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 095-3203826 ปิยะวัฒน์ วงษ์ศิลา / -
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นางสาวกมลวรรณ มาตรเจริญ (ไข่มุก) 167 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 098-5158732 Kamonwan Martcharoen / Kaimook272228
เด็กหญิงพรณัชชา ตรีเนตร์ (หมูหวาน) 481/1 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 090-0615736 Pornnatcha Treenet / 0900615736
นางสาวกมลทิพย์ รัตนปัญญา (ทิพย์) 609/141 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 065-8794802  Tip kamonthip / tipkamonthip7176
นายศิวกร ใจดี (กร) 343 หมู่ 5 ต.ระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-3577191  Siwakorn jaidee / 092-357-7191
นายภาณุวัฒ พุทธรักษา (โม่) 93/37 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 061-4387062 โม่ โนบิ / 061-438-7062

นางสาวชาลิสา อ่อนเกตุพล (ไอวี่) 104/174 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-7291717 Chalisa Onkatepol / Chalisa_ivy
นางสาวรัต์รวีย์ น้ำาสระน้อย (อิมมี่) 666/38 หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-5354779 Ratrawee Nuamsanoi / 0925354779
เด็กหญิงนริศรา ทองสุข (เชอร์รี่) 169/116 หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 080-2614352 CH XR / Sha_daa
นายพสิษฐ์ กฤษโสภี (ติน) 150/3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 085-8366237 นิโคติน / 0858366237
นางสาวกัญญาพัชร ทองมา (มิว) 186 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 098-2759984 Kanyapat Thongma / mewgung2548
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นางสาวดาปนีย์ จันทร์ตุ่ย (เชอร์รี่) 14/1 หมู่ 5 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 083-2688432 ดาปนีย์ จันทร์ตุ่ย/dapanee7788
นางสาวเขมจิรา สิงโส (นา) 196 หมู่ 5 ร้านเสริมสวยเกศบิวตี้ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 089-3926096 Khemjira Singsai/Na086-123-7231
 จ.ปราจีนบุรี 25140
นายชัยกวีพร เผดียงครบุรี (ฟิวส์) 701/94 หมู่ 10 The Privy ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  097-3258883 ฟิวว ว./097-3258883
 25140
นายรัตกร ราชธานี (ไฟท์) 155 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 092-5594046 รัตกร ราชธานี / 0656266136
นายเพทาย กำาไพร (หมา หม้ำา) 155 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 097-0025097 บักตี๋ / 097-0025097

นางสาวอุลัยวรรณ ทุมสอน (กี้) 87 หมู่ 1 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-4946272 Uriwan tumsorn / 2548kiky
นางสาวรักษ์เกล้า เหล็กเกตุ (แอม) 128 หมู่ 5 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 065-8989488 Rakklao Lekket / amm24061ammpretty
นายอรรคเดช แสงทะมาตย์ (ภูเขา) หนองนก(คลุมลอฟ) 119/16 หมู่ 10 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ 085-5367156 Bear Bi/bear_bi
 จ.ปราจีนบุรี 25140
นางสาวอรยานี รวมทรัพย์ (แนท) 148 หมู่ 6 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 084-9963250 Onyanee ruamsap / natnat180249
นางสาวกาญจนา งามวงษ์ (กิว) 91/4 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 062-4711367 Kanchana Ngamwong / kanchana_1405
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นายสิงหราช จำาพานิชย์ (สิงห์) 204 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 080-9081642 SING / -
นายวีรภาพ สมศรี (บีม) 40 หมู่ 4 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 065-5299002 บีม รองเท้าแตะ / -
นายกิตติธัช แก้วตา (ภูมิ) 22/2 หมู่ 2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 095-5312904 Kittithat kaewta / -
นายนราวิชญ์ คงเชื้อ (โอ) 125/1 หมู่ 1ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-9039959 นราวิชญ์ คงเชื้อ / -
นายจีรวิทย์ เนาวสิทธิสิทธิ์ (ฟลุ๊ค) 58/58 หมู่ 2 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 063-7735852 - /RoyZ

นางสาวชลิตา หมู่พยัคฆ์ (เตย) 578/1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-9203914 Chalita Moopakay / 084-317-5526
นางสาวศศิรัศมิ์ บรรยงพงษ์ (ตอง) 578/1หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 084-3175526 Sasiras Bunyungpong / 084-3175526
นางสาวพิชชานันท์ เปรมศรี (นุ่น) 222/56 พานหิน 7 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 062-7522355 Phitchanan Premsri / 0972318931
 25140
นางสาวนุชนารถ อินพรม (พู่) 578/1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 096-2934156 Nuchanat Inprom/0962934156
นางสาวลัลลลิล เพ็งหล่ำา (เตย) 139/20 หมู่บ้านเลิศมณี หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 061-3340064 Lanlalin Penglam / 0613340064
 25140
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เด็กหญิงอภิญญา ปราบพาล (อั้ม) 939 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 065-6832905 Apinya Prappran / 0656832905
นางสาวฐิติวรดา มีใจ (เฟย์) 452 หมู่ 9 เทศบาล 17 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 092-3194985 Thitiworada Meejai / -
 25140
นางสาวรัตนวรรณ กองวัสสกุลณี (เนื้อทอง) หมู่บ้านรักฟ้า 800 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 093-0541555 Rattanawan Kongwasakulnee
   / Rattanawan_nttn
นางสาวภัทรวรรณ ทุ่มวิเศษ (แพร) 58/9 หมู่ 9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 087-9254702 Pattarawan Thumwised / 0644709283
นางสาวสุเมธา สุคนธนิยม (ปอย) 26/2 หมู่ 5 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  25150 097-1578803 Sumetha / poi_21

นายจิรกิน ศรีชนะ (เจมส์) 255 หมู่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-9096057 Jirasin Srichana / 61086403
นายลิขิต ด้วงทอง (เอ็กซ์)  255 หมู่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 098-9106367 Likit Duangthong / 0989146367
นายจักรพงษ์ แก้วทอง (โค้ก) 255 หมู่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 082-2123671 โค้ก ก / 0822123671
เด็กชายศุภณัฐ จาไธสง (ภูริ) 255 หมู่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 062-4296779 Supanut Chathaisong / 0624296779
นายสุรวุฑ คำาวรรณ์ (หมีพู) 100/1 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 064-6939758 Surawut Khamwan / 0646939758
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นายรัชชานนท์ วิสุทธิ์ (ไอซ์) 171/29  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 080-9318200 Ratchanon Wisut /9318200..com
นายกฤตภาส สมบูรณ์ทรัพย์ (ปุก) 153 หมู่ 3 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 089-4554005 Kittapas / Kpook5656
นายเดชสิทธิ์ มะลิซ้อน (นิว) 16/5 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 082-5170779 New Malison / 0826806129
นายโตมล ตุ่มเจริญ (โต๊ะ) 67 หมู่ 6 บ้านหัวซา อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 082-6480467 โตมล ตุ่มเจริญ / koetv.th
นางสาวหทัยทิพย์ ถนอมสงัด (อิ๋ง) 171/29  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 080-9318200 - / -

นางสาวธันย์ชนก รอดภัย (นะโม) 83 หมู่ 9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 064-9537478 Namo Tanchanok / nttnthunchanok
นางสาวเบญญาภา รัตนวงษ์ (ปริ้นซ์) 62 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 083-8505841 Benyapa Rattanawong / benyapa_pr4349
นางสาวเจนนิเฟอร์ หลุยส์ บันดิน (เจนนิเฟอร์) 321 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 098-4383510 Jennifer Louis Bundin/0984383510
เด็กหญิงศิริญาพัชร มารศรี (หญิง) 91 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 065-6266136 Siriyaphat Marashi / 0656266136
เด็กหญิงชญาภา ทาเกตุ (เวียร์) 102 หมู่ 13 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 095-4249511 Chayapha thaket / Chayapha1235
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มิถุนายน

เริ่มการเรียน Online , On-hand , On-demand
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโล (Solemnity of
St.Peter and Paul Apostles)
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กรกฎาคม

โครงการมารยาทงามปฐมวัย
โครงการเข้าพรรษา/ โครงการสานสายใยสู่ชุมชน
อบรมคุณธรรม ป.1-3
อบรมคุณธรรม ป.4-6
อบรมคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หยุด เรียนวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โครงการสุนทรียภาพ

กันยายน

กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด (Feast of the
Nativity of the Blessed Virgin Mary)
โครงการสานสายใยสู่ชุมชนแผนกปฐมวัย
อบรมคุณธรรมปฐมวัย

ตุลาคม

อบรมครูคาทอลิก
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
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